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Grundskolenämnden
Datum

Yttrande

Adress

Rönnbladsgatan 1 B
Diarienummer

Till

GRF-2021-8320

Kommunfullmäktige

Motion av John Eklöf (M) angående Sorgenfriskolans matsal
STK-2021-410

Grundskolenämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Grundskolenämnden är i grunden positiv till en matsal på Sorgenfriskolan och anser det viktigt att arbeta för att alla skolor ska ha bra ändamålsenliga lokaler till förtäring av lunch.
Dock måste man i varje enskilt fall beakta de organisatoriska, ekonomiska samt fysiska förutsättningar som finns vid större byggnationer/ombyggnationer som detta innebär.
Grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Yttrande

Grundskolenämnden är i grunden positiv till en matsal på Sorgenfriskolan och anser det viktigt att arbeta för att alla skolor ska ha bra ändamålsenliga lokaler till förtäring av lunch.
Dock måste man i varje enskilt fall beakta de organisatoriska, ekonomiska samt fysiska förutsättningar som finns vid större byggnationer/ombyggnationer som detta innebär.
Grundskolenämnden ser tre möjligheter om en matsal ska tillskapas i anslutning till skolan.
Bygga en ny matsal i anslutning till befintligt kök i befintlig skolbyggnad, bygga en ny matsal
och ett nytt kök på skolgården eller bygga en ny matsal och ett nytt kök på angränsande tomt
som idag används av fritidsförvaltningen.
Bedömd investeringskostnad exklusive kök för alternativen att bygga en fristående matsal antingen på skolgården eller på intilliggande tomt är 12-14 miljoner, baserat på en kostnad av
30 000-35 000 kronor per m². Kostnad tillkommer för återställande av kök i befintlig byggnad.
Kostnaden för att tillskapa en matsal i anslutning till befintligt kök inne i skolbyggnaden är
svårbedömd, men kan antas vara relativt omfattande då det kommer krävas en del ventilationsåtgärder som tenderar att vara kostsamma.
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Nedan följer grundskolenämndens bedömning avseende konsekvenser av och möjligheterna
att genomföra de olika alternativen.
Alternativ 1 – bygga en matsal i befintlig byggnad
Om en matsal tillskapas i befintlig byggnad behöver den byggas i direkt anslutning till befintligt skolkök. Detta kommer innebära att de slöjdsalar och andra specialsalar som ligger närmast skolköket behöver flyttas upp en våning med resultatet att fyra till fem vanliga klassrum
kommer försvinna för att ge plast till specialsalarna. Detta kommer i sin tur innebära att skolan måste minska sin elevkapacitet med minst 100 elever.
Sorgenfriskolan är en skola med fler sökande än vad det finns platser och grundskolenämnden menar därför att det ej är önskvärt att antalet skolplatser minskas då detta leder till att
färre elever får den skola de valt.
Vidare så måste den kapacitetsminskning som blir resultatet på Sorgenfriskolan tillgodoses
av skolplatser på annan skola. Av de skolor som ligger närmast är det bara Möllevångsskolan
som har extra kapacitet för att ta emot ett elevantal som motsvarar de volymerna.
Samtidigt beräknas befolkningen i åldrarna 6-16 år öka med 37 personer inom delområdet
Västra Sorgenfri under innevarande år och det beräknas finnas 94 personer fler i aktuell ålder
år 2025 än vid årsskiftet 2020/2021. Dessa elever måste också beredas plats och det finns i
närområdet inga planerade nya skolor.
Om man även räknar in intilliggande delområden, Östra Sorgenfri, Norra Sorgenfri, Möllevången och Norra Sofielund (Värnhem räknas inte med då den del av delområdet Värnhem som gränsar mot Västra Sorgenfri består av en begravningsplats och ett industriområde), så kommer befolkningen i åldern 6-16 år inom området vara 494 personer fler år 2025
än vid årsskiftet 2020/2021. Förutom att Möllevångsskolan har plats för något fler elever så
ska denna ökning till stor del tillgodoses av Rådmansvångens skola som idag har ca 300 elever, men kommer ha en kapacitet på 900 elever när den är fullt belagd. Att ytterligare skapa
ett platsbehov på minst 100 platser under denna tidsperiod kommer skapa svårigheter att
tillgodose platsbehovet i området.
Av ovanstående anledning anser grundskolenämnden att det inte kan ses som ett alternativ
att bygga en ny matsal i befintlig skolbyggnad.
Alternativ 2 – bygga matsal på befintlig skolgård
Om en matsal byggs på befintlig skolgård innebär detta att även ett kök behöver byggas i
samma byggnad för att möjliggöra mattransporter mellan kök och matsal, samt skapa en
fungerande arbetsmiljö för skolrestaurangers personal. Detta kommer att få konsekvenser
för storleken på den nya byggnaden och därmed friytan på skolgården.
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Sorgenfriskolan har en kapacitet på 570 elever (idag går det 573 elever på skolan) och en friyta på 6874 m². Detta innebär att friytan per elev är ca 12 m². Om en matsal byggs på befintlig
skolgård kommer den uppskattningsvis ta en yta på 700 m² i anspråk. Detta innebär att friytan minskas till 6174 m², vilket genererar en friyta per elev på ca 11 m² med befintligt elevantal. För att skapa en friyta per elev på 12 m² kommer skolans kapacitet behöva minskas med
uppskattningsvis motsvarande två klasser.
Sorgenfriskolan är en skola med fler sökande än vad det finns platser och grundskolenämnden menar därför att det ej är önskvärt att antalet skolplatser minskas då detta leder till att
färre elever får den skola de valt.
Vidare så måste den kapacitetsminskning som blir resultatet på Sorgenfriskolan tillgodoses
av annan skola. Av de skolor som ligger närmast är det bara Möllevångsskolan som har extra
kapacitet för att ta emot ett elevantal som motsvarar de volymerna.
Eftersom elevvolymerna i delområdet Västra Sorgenfri beräknas öka med 94 personer i åldern 6-16 år till 2025 och ökningen av personer i aktuell ålder om man även räknar in angränsande delområden beräknas öka med 494 personer till 2025 bedömer grundskolenämnden att det inte är ett alternativ att använda ytan på skolgården för att bygga en matsal.
Alternativ 3 – bygga matsal på intilliggande tomt
Inom området, i Västra Sorgenfris nordöstra del, som avgränsas av Sorgenfrivägen i norr,
Eslövsgatan i öster, Spånehusvägen i söder och Mariagatan i väster ligger Sorgenfriskolan,
Maria förskola samt område för fritidsverksamhet.
Om man för området räknar bort ytorna för förskola, skola och fotbollsplan inom området
så kvarstår en yta på ca 3000 m² i den nordvästra delen av området som används för fritidsverksamhet av fritidsförvaltningen. Om en matsal med kök som tar upp 700 m² ska byggas
inom detta område så kommer ca 23 % av ytan tas i anspråk av den nya matsalen.
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Markerat på kartan är det område som används av fritidsförvaltningen och som
aktualiseras som plats för att tillskapa en matsal i alternativ 3.

I översiktsplanen framgår det att inga nya ytor för ytkrävande fritidsanläggningar kommer att
finnas i inre Malmö, samt att de befintliga ytorna ska bevaras. Samtidigt står Malmö inför en
förtätning och utbyggnadstakt som kommer att innebära ett ökat behov av fritidsverksamhet.
Mot bakgrund av ovanstående avser fritidsförvaltningen att utveckla aktuell yta för att täcka
det ökande behovet för föreningsliv och spontanidrott i området. Av denna anledning görs
bedömningen att det inte finns utrymme för en skolmatsal med kök inom aktuellt område.
Som en följd av ovanstående bedömer grundskoleförvaltningen att det inte finns någon möjlighet att bygga en matsal på intilliggande tomt.
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Ordförande

Sara Wettergren
Grundskoledirektör

Anders Malmquist
Ordföranden och Sanna Axelsson (S) anmäler reservation och avser inkomma med en
gemensam skriftlig reservation.
Johanna Öfverbeck (MP) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig
reservation. Vid tiden för justering har skriftlig reservation inte inkommit.
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